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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DöL 2008 METŲ FINANSINöS ATSKAITOMYBöS

2008 metų finansin÷ atskaitomyb÷ sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-405 „D÷l Lietuvos Respublikos finansų ministro
2001 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 70 „D÷l biudžetinių įstaigų buhalterin÷s apskaitos tvarkos
patvirtinimo“ pakeitimo“ bei Finansų ministerijos 2009-01-13 raštu Nr. (3.5.1-04)-6K-0900336
„D÷l 2008 metų valstyb÷s biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo metinių ir 2009 metų ketvirtinių
suvestinių ataskaitų rinkinių sudarymo ir pateikimo“.
Lietuvos Respublikos generalin÷s prokuratūros 2008 metų programų sąmatos sudarytos
vykdant 2007 m. gruodžio 6 d. Lietuvos Respublikos 2008 metų valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą Nr. X-1353 bei Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2008 m. sausio 30 d. nutarimą Nr. 79 „D÷l 2008 metų Lietuvos Respublikos valstyb÷s
biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“. Vadovaujantis Finansų ministerijos
Biudžeto departamento 2008 m. kovo 4 d. pažyma apie biudžeto pakeitimus įkeltas į sąmatą
specialiosios programos 2007 metų likutis (6,1 tūkst. Lt). Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ 2008
m. geguž÷s 16 d. nutarimu Nr. 455 iš rezervo skyr÷ Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai
188 tūkst. Lt, iš jų 158 tūkst. Lt – teismų sprendimais paskirtų ekspertizių civilin÷se bylose ginant
viešąjį interesą išlaidoms padengti ir 30 tūkst. Lt – Lietuvos, Latvijos ir Estijos generalinių
prokurorų susitikimo, vyksiančio 2008 m. birželio 5-7 d. Šilut÷s rajone, Vent÷s kaime,
organizavimo išlaidoms iš dalies padengti.
Generalin÷je prokuratūroje 2008 metais patvirtintos trys programos: 1.1 Kova su
nusikalstamumu. Teis÷tumo ir teisingumo įgyvendinimas; 1.3 Valstybinių pensijų mok÷jimas
pareigūnams; 1.81 Specialioji paslaugų teikimo programa. Generalin÷je prokuratūroje naudojami iš
Finansų ministerijos gaunami kompensuoti nuompinigiai už administracines patalpas ir tarnybinius
butus.
Nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2001 m.
spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 „D÷l Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti
valstyb÷s ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2001, Nr. 90-3175; 2007, Nr. 100-4077) 2.1 punkto redakcija, kuria vadovaujantis ilgalaikiu
materialiuoju turtu (išskyrus nekilnojamuosius daiktus) pripažįstamas turtas, kuris naudingai
eksploatuojamas ilgiau negu vienerius metus, o jo įsigijimo vert÷ – ne mažesn÷ už 1000 litų.
Vadovaujantis šiuo pakeitimu ir Finansų ministerijos 2007-12-03 raštu Nr. (6.3-01)-6K-0713833
„D÷l ilgalaikio turto apskaitos“ turtas, kuris netenkino šių reikalavimų, nuo 2008 m. sausio 1 d.
buvo perkeltas į trumpalaikio turto sąskaitą. Tuo pačiu buvo nurašytas perkeliamo turto sukauptas
nusid÷v÷jimas. Iš ilgalaikio į trumpalaikį perkelto turto verte buvo perkelta ir ilgalaikio turto fondo
suma į trumpalaikio turto fondą. Tod÷l nesutampa Išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. sausio 1 d.
balanso (forma Nr. 1) stulpelio „Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ skaičiai su 2009 m.
sausio 1 d. balanso stulpelio „Likutis metų pradžioje“ skaičiais: 4 eil. „Ilgalaikis materialusis turtas
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(011-019)“ sumaž÷jo 2291,9 tūkst. Lt, 11 eil. „Trumpalaikis materialusis turtas (070)“ padid÷jo
2291,9 tūkst. Lt, 52 eil. „Ilgalaikio materialiojo turto nusid÷v÷jimas (020)“ sumaž÷jo 1821,1 tūkst.
Lt, 55 eil. „Ilgalaikio turto fondas (250)“ sumaž÷jo 470,8 tūkst. Lt, 56 eil. „Trumpalaikio
materialiojo turto fondas (260)“ padid÷jo 2291,9 tūkst. Lt. Tuo pačiu pasikeit÷ likučiai ir 3 formoje
„Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2008 m. apyskaita“ bei 4 formoje „Atsargų ir
trumpalaikio materialiojo turto 2008 metų apyskaita“.
Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. sausio 1 d. balanso (forma Nr. 1) 41 eilut÷je 2009 m.
sausio 1 d. 200 sąskaitoje „Išlaidos iš biudžeto“ liko nenurašytas kreditorinis įsiskolinimas 288,2
tūkst. Lt.
Formos Nr. 1 pažymoje d÷l l÷šų sąskaitoje 230 „Finansavimas iš biudžeto“ 5 eilut÷je
įrašyta 1,5 tūkst. Lt yra nurašyta valiutų kurso pasikeitimo suma. 11 eil. 194,6 tūkst. Lt sudaro:
193,3 tūkst. Lt yra depozitinių sąskaitų (112 ir 174) likučių patikslinimas atlikus metinę
inventorizaciją ir 1,3 tūkst. Lt yra nurašyto pavogto fotoaparato vert÷s grąžinimas.
Formoje Nr. 2 pateikta Generalin÷s prokuratūros gautų ir panaudotų asignavimų
ataskaita. Pagal 1.1 programą liko nepanaudota 3551,5 tūkst. Lt. Mažiau buvo sunaudota darbo
užmokesčio 3035,5 tūkst. Lt d÷l ligos bei tikslinių atostogų, mažiau sunaudota iš rezervo skirtų l÷šų
135,3 tūkst. Lt. Taip pat liko nepanaudotų materialiojo turto įsigijimui skirtų asignavimų: pastatų
statybai -46,5 tūkst Lt, ilgalaikio turto įsigijimui -334,2 tūkst. Lt. Pagal pensijų programą mažiau
panaudota 366,9 tūkst. Lt. Faktin÷s kitų prekių (trumpalaikis turtas) ir kitų mašinų ir įrenginių
(ilgalaikis materialusis turtas) išlaidos didesn÷s už kasines, nes buvo įsigyti baldai ir kitas turtas
rekonstruojant Panev÷žio miesto apylink÷s prokuratūrą. Kasin÷s išlaidos buvo iš eilut÷s
„Negyvenamieji pastatai“ (115), o faktin÷s išlaidos iš eil. „Kitos prek÷s“ (19) - 193,9 tūkst. Lt ir
„Kitos mašinos ir įrenginiai“ (119 eil.) -118,7 tūkst. Lt. Statant Prokuratūrų pastatą Rinktin÷s
gatv÷je 5A, Vilniuje iš statybų kasinių išlaidų faktiškai buvo įsigyta ilgalaikio turto už 19,2 tūkst. Lt
ir trumpalaikio turto už 133,3 tūkst. Lt.
Formoje Nr. 3 pateikta ilgalaikio turto apyskaita už 2008 metus. Pažymoje parodyta,
kad iš biudžeto l÷šų įsigyta ilgalaikio turto ir atlikta statybų bei rekonstrukcijos darbų už 31006
tūkst. Lt. Iš Širvintų apylink÷s teismo perduota Širvintų rajono apylink÷s prokuratūrai dalis pastato
už 37,8 tūkst. Lt ir baldų už 5,6 tūkst. Lt , iš viso 43,4 tūkst. Lt (6 ir 7 eil.). 10 eil. įrašyta padidinta
Panev÷žio miesto apylink÷s prokuratūros pastato vert÷ po rekonstravimo 6186,2 tūkst. Lt,
užpajamuotas Prokuratūrų pastatas Vilniuje Rinktin÷s 5A 87941,7 tūkst. Lt ir perkelta turto vert÷ iš
pastatų sąskaitos (012) į kitų mašinų ir įrenginių vertę 127,8 tūkst. Lt. 11 eil. „iš kitų šaltinių“
įrašyta iš Turto banko gauta suma prokuratūrų pastato statybos užbaigimui 21046,8 tūkst. Lt, įsigyta
iš pajamų už paslaugas sąskaitos turto už 18,3 tūkst. Lt ir užpajamuotas transformatorin÷s pastatas
Pakruojyje už 19 tūkst. Lt, iš viso 21084,1 tūkst. Lt. Per 2008 metus buvo nurašyta turto kaip
negalimo naudoti už 1718,3 tūkst. Lt. Turto fondui buvo perduotas pastatas Panev÷žyje už 1117
tūkst. Lt ir inžinieriniai statiniai už 5,1 tūkst. Lt, iš viso už 1122,1 tūkst. Lt (18 ir 19 eil.). 22 eil.
įrašytas iš nebaigtos statybos į pastatus perkeltas turtas už 94127,9 tūkst. Lt, iš pastatų į kitas
mašinas ir įrenginius perkeltas turtas už 127,8 tūkst. Lt ir į trumpalaikį turtą perkelta 104,9 tūkst. Lt
vert÷s baldai ir inventorius, iš viso 94360,6 tūkst. Lt.
Formoje Nr. 4 pateikta atsargų ir trumpalaikio materialiojo turto 2008 metų apyskaita.
Pažymoje įrašyta, kad atsargos 1386,8 tūkst. Lt įsigytos iš biudžeto l÷šų. Trumpalaikis turtas 1494,1
tūkst. Lt įsigytas iš biudžetinių l÷šų, 12,7 tūkst. Lt (pažymos 7 ir 8 eil.) buvo perduota iš Širvintų
rajono apylink÷s teismo, 104,9 tūkst. Lt (11 eil.) buvo perrašyti baldai iš Ilgalaikio turto 012
sąskaitos (pastatai) į trumpalaikio turto sąskaitą. 12 eil. 1,2 tūkst. Lt įsigyta trumpalaikio turto iš
pajamų už paslaugas sąskaitos.
Formoje Nr. 5 pateikta pajamų už baudžiamųjų bylų dokumentų kopijavimą įmokų į
biudžetą ir panaudojimo ataskaita. 2008 metų sausio 1 d. likutis negautų iš biudžeto šių įmokų
sudar÷ 6068,07 Lt. Per 2008 metus už dokumentų kopijavimą buvo surinkta ir pervesta į Vilniaus
apskrities valstybinę mokesčių inspekciją 15,9 tūkst. Lt įmokų kodu 8987 (Generalin÷s
prokuratūros pajamų įmokos į valstyb÷s biudžetą). Iš biudžeto per ataskaitinį laikotarpį gauta 19,1
tūkst. Lt. 2009 metų sausio 1 d. likutis negautų iš biudžeto šių įmokų sudar÷ 2856,42 Lt.
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Formoje Nr. 6 pateikta debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita. Kreditinis išlaidų
įsiskolinimas 2009 m. sausio 1 d. sudar÷ 288,2 tūkst. Lt. Jį sudar÷ 2009 metų sausio m÷nesį gautos
sąskaitos už 2008 m. gruodžio m÷nesį atliktas paslaugas ar pateiktas prekes. Liko kreditiniame
įsiskolinime 12,7 tūkst. Lt už neapmok÷tą programinę įrangą bei 4 tūkst. Lt už stelažus.
Debetinį įsiskolinimą sudaro 244,7 tūkst. Lt. Tai atsiskaitymai su prokuratūromis – 7,1
tūkst. Lt (bankrutuojančiuose bankuose įšaldytos l÷šos), pervesta daugiau socialinio draudimo
įmokų 42,1 tūkst. Lt, gyventojų pajamų mokesčio 87,8 tūkst. Lt, daugiau išmok÷ta darbo
užmokesčio 13,1 tūkst. Lt (darbo užmokestis perskaičiuotas 2009 m. sausio m÷nesį d÷l darbuotojų
ligos 2008 metų gruodžio m÷nesį), atsiskaitymai su įmon÷mis ir organizacijomis sudaro 94,6 tūkst.
Lt (sumok÷ta už benziną – 65,8 tūkst. Lt, už prenumeratą – 13,4 tūkst. Lt, įmonių skolos už
komunalinius patarnavimus – 2,7 tūkst. Lt, „P. Gipros“ skola už remontą – 4,0 tūkst. Lt, į teismų
sąskaitas pervesti užstatai pagal civilines bylas – 6,5 tūkst. Lt, kitos išlaidos – 2,2 tūkst. Lt).
2008 metais buvo atlikta metin÷ materialinių vertybių, finansinių ir depozitinių l÷šų
inventorizacija. Buhalterin÷s apskaitos duomenys pagrįsti inventorizacijos duomenimis.
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